


La simbolo de la Internacia Jaro de 
Paco frontpage invitas vin legi la ĉi 
numeran Ĉefartikolon.
La ejoj en Amruševa 5, kie aktivas kaj 
laboras du Esperanto-kluboj, Kroatia 
Esperanto-ligo kaj Intemacia Kultura 
Servo, dum kvar printempaj monatoj 
estis komplete renovigataj. En la samaj 
ejoj oni redaktas, presas, bindas kaj 
ekspedas ”Tempo”-n. Do, bonvolu 
kompreni ke tiaj "malkondiĉoj”, kaj 
pluraj aliaj" teknikaj problemom mal
ebligis la regulan aperritmon de 
"Tempo”. La ejoj nun estas pli agra
blaj kaj komfortaj, la teknikajn pro
blemojn ni iom post iom solvas kun 
espero ke estonte ni ĉiuj estos pli 
kontentaj.
Tiu ĉi numero de "Tempo”, kiu temas 
pri paco vere tro malfruis, sed ni 
esperas ke la paco ne faros la samon!
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urednik
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Ivica Špoljarec
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Dalibor Kudumija, Nikola Rašić, Judita 
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Po mišljenju Republičkog sekretarijata za prosvijetu, kulturu i fizičku kulturu
SRH, broj 2788/1-1980 od 16. 4. 1980. godine, glasilo Saveza za esperanto 

j Hrvatske „Tempo" oslobođeno je poreza na promet proizvoda.



U Zagrebu je 5. i 6. travnja 1986. godine održan Međunarodni znanstveni 
simpozij o ulozi esperantskog pokreta u borbi za mir. Simpozij je sazvao Savez za 
esperanto Hrvatske, kao dio svog doprinosa obilježavanju Međunarodne godine 
mira.a realizirao ga Međunarodni centar za usluge u kulturi.

Simpoziju su prisustvovali sudionici iz šest zemalja. Njih je u ime Svjet
skog saveza esperantista pozdravila dr Flora Szabo-Felso (generalni sekretar), u ime 
JEL-a i SEH-a Zlatko Tišljar, te u ime Lige za mir SR Hrvatske njen predsjednik dr 
Vjekoslav Cvrlje.

Izlaganja, diskusije i mišljenja iznesena tokom simpozija su s vrlo različitih 
stanovišta osvijetlila i analizirala dosadašnju ulogu i rezultate esperantskog pokreta 
u borbi za mir, te ukazala na niz potencijalnih mogućnosti unutar esperantske orga
nizacije koje mogu doprinijeti ostvarivanju ciljeva mira. Tako je u svom izlaganju 
dr H. M. Maitzen iz Austrije analizirao odnose Svjetskog savez a esperanti sta i Orga 
nizacije ujedinjenih naroda odnosno UNESCO-a, dr C. Piron iz Švicarske je govorio 
o psihološkom aspektu odnosa esperanta i mira, dr V. Stančić-Burchards iz SR Nje
mačke je analizirala djelatnost esperantista u Njemačkoj za vrijeme nacizma i rata, 
T. Sekelj je govorio o političkim aspektima esperantskog pokreta, dr. I. Szerdahelyi 
iz Mađarske o pedagoškim i odgojnim vrijednostima esperantske kulture, a N. Rašić 
je objavio prve rezultate istraživačkog projekta o psihološko-sociološkim karakteri
stikama esperantske zajednice.

Zanimljive pristupe temi i vrijedan doprinos simpoziju su dali i ostali sudio
nici: dr O. Pancer, dr Peter Zlatnar, J. Marević, V. Oljanov (Bugarska), Dj. Dra- 
gojlović, J. Vrančić, dr A. Colombin (Italija), A. Šimunović, Z. Martinov i J. Zar- 
ković.

Referati i izlaganja izneseni tokom simpozija bit će objavljeni u posebnoj 
brošuri na našem jeziku i na esperantu, a ovdje objavljujemo samo najosnovnije 
zaključke i stanovišta o temi simpozija:

— Sam esperanto kao jezik svojom strukturom i mogućnošću aktivnog kre
iranja pri izražavanju stvara za svakog pojedinca psihološku osnovu za ravnopravni 
tretman u procesu komuniciranja te ostvaruje uvjete za demokratičnije međuljudske 
odnose.

— 100-godišnja povijest esperanta pokazuje da su se prema njemu progresiv
ne snage odnosile pozitivno, dok su ga reakcionarne snage negirale i borile se protiv 
njega. Tu je konstataciju dalekovido iznio još 1953. godine drug Tito.

— Esperantski je pokret svojom logikom, da su dugoročni interesi svijeta 
identični s pojedinačnim interesima svake zemlje posebno, uspio opstojati 100
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godina i širiti se, dakle, obuhvaćati sve brojniju populaciju koja se odgaja na takvim 
spoznajama. Umjesto zaključka, evo izvoda iz referata dr Vesne Stančić-Burćhards: 
"U preambuli statuta UNESCO-a se naglašava da ratovi započinju u mozgovima 
ljudi i da su upravo mozgovi ljudi mjesto gdje treba najprije graditi odbranu mira. 
Esperantisti svojim držanjem i radom upravo u praksi to provode. Oni grade bazu za 
mir u mozgovima ljudi. Tek kad će mnogo veća skupina u svijetu od sadašnjeg espe
rantskog pokreta misliti kao esperantisti, bit će moguć trajan mir".

d-rino Flora Szabo-Felsokontraŭvente
Ĝenerala sekretario de Universala Esperanto-Asocio, d-rino Flora Szabo-Felso, 
prezentis sian referaĵon dum la lnternacia Scienca Simpozio okazita en Zagreb la 
5-an kaj la 6-an de aprilo 1986. Ĉi tie ni publikigas Jian kontribuaĵon. La temo 
de la Simpozio estis „La rolo de Esperanto-Movado en la porpaca agado en la mon
do". Inter 17 referanto] el ses landoj ni menciu kontribuaĵojn de d-ro C. Piron, 
d-ro H.M. Maitzen, d-rino V. Staničić-Burchards, d-ro I. Szerdahelyi, T. Sekelj kaj 
N, RaSiĉ,_____________________________________ .

La decido de Unuiĝintaj Nacioj, ke 1986 estu jaro de la paco renkontis 
la aprobon de la Esperanto-Movado. Tio manifestiĝis ankaŭ en la agado de UEA, 
kiu akceptis specialan laborplanon por la sukcesigo de tiuj ideoj, kies sekvo estis 
la iniciato pri la jaro de la paco. Gratulon al Kroatia Esperanto - Ligo kaj al Inter
nacia Kultura Servo, ke ankaŭ ili partoprenas en la efektivigo de la noblaj celoj, 
servante samtempe la komunajn interesojn de la tuta movado, per la okazigo de 
tiu ĉi simpozio en Zagrebo.

Inter esperantistoj Zagrebo estas unu el la plej estimindaj urbonomoj, pio 
ĝiaj multmeritaj kai longjaraj esperantistaj tradicioj. En Zagrebo estas redaktataj 
la Esperanto - elsendoj de Radio Zagreb, kiuj apartenas al la plej interesaj kaj 
altnivelaj programoj disaŭdigataj en la Internacia IJngvo. Mi menciu la ĉi tie orga
nizatajn Pupteatrajn Festivalojn, kiuj tre grave kontribuas al la pliriĉigo de la 
Esperanto - Kulturo, la modelan laboron de lnternacia Kultura Servo, ne paro
lante pri multaj aliaj por-kaj peresperantaj agadoj plenumataj en ĉi tiu urbo. Kaj 
nun al Zagrebo ligiĝas la simpozio pri la rolo de Esperanto - Movado en la monda 
porpaca agado.

Sufiĉas ĵeti rigardeton al la listo de Universalaj Kongresoj kaj ni tuj trovas 
la okulfrapajn spurojn de la historio sur tiu ĉi listo. Nia movado povas vere bone 
evolui nur sub pacaj cirkonstancoj. La militoj ekzemple rompis la serion de la 
Universalaj Kongresoj kaj forte malhelpis la esperantistan aktivadon ĝenerale. 
Nian agadon bremsis ne nur la du mondmilitoj, sed ankaŭ la tielnomata "malvarma 
milito” kaj la portempa akrigo de la internaciaj rilatoj, kiu de tempo al tempo 
estis sentebla. Nature, esperantistoj ofte laboris sukcese ankaŭ en kontraŭanto aŭ 
ventego. Inter la plej belaj ekzemploj estas menciebla la rekta helpo de la Esperanto- 
-movado al multaj viktimoj de la unua mondmilito.
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Multaj cl niaj pioniroj firme kredis, ke la komuna, neŭtrala lingvo povos 
certigi la pacon al la tuta homaro. Eĉ nuntempe ni renkontas foje tiajn opiniojn 
malgraŭ tio, ke ankaŭ la reprezentantoj de ĉi tiuj opinioj aŭdis pri esperantistaj 
kunvenoj, kiuj antaŭenigis la evoluon de la kverela tcrminologiaro. Do, ni pre
fere evitu la trotakson de niaj ebloj. Sed tamen, ni rajtas fidi je multaj veraj valoroj 
de Esperanto eĉ je tio, ke nia lingvo vere povas esti ilo de la paco. La Esperanto - 
- movado estas multkolora, ĝiaj anoj vivas sub la influo de tute diversaj politikaj 
kulturoj. Spite al la diverseco - espereble sen troa idealismo ni rajtas aserti - ke 
ĉiu esperantisto atingis iun gradon de la internaciismo, ja ili volas havi rektajn kon
taktojn kun homoj apartenantaj al alia nacio. Kompreneble, ni devas akcenti, ke 
temas pri tre diversaj gradoj de la internaciismo. Ĉi tie gravas la rektaj kontaktoj. 
Laŭ mia konvinkiĝo Esperanto povas esti unika rimedo por la demokratiigo de la 
internaciaj rilatoj, ĝuste per la ebligo de la rektaj kontaktoj, amasaj rektaj kontaktoj 
inter la ĉiutagaj, ordinaraj homoj. Pli grandskale disvastiginta Esperanto povos pli 
efike kontribui al la plifirmigo de la paco, helpante la komunikadon forigante for
tajn barojn de la interkompreniĝo inter la popoloj.

Eĉ se la komuna lingvo en si mem ne solvos ĉiujn problemojn de la homaro, 
per Ia pli celtrafa agado ni povos pli efike partopreni en la konstruo de vere paca 
mondo, per la mondskala disvastigo de nia lingvo. Por tio ni devos trovi la plej bo
nan strategion, do certe ne hazarde proponas la organizantoj de la simpozio ankaŭ 
la trakton de la strategiaj demandoj de nia movado. Sajnas, ke ili apartenas al la 
kernaj problemoj. Ne estas malmulto, kion la movado antigis dum la 99 jaroj.

Apenaŭ ekzistas landoj, kie oni ne trovas esperantistojn. La rezultoj estas des pli 
mirindaj, ĉar ni atingis ilin preskaŭ nur per framasonistaj metodoj. Sed ni ankoraŭ 
estas sufiĉe malproksime de la fina venko. Inter la kaŭzoj ni povas aludi al la mal
ĝusta sinteno de la cetera mondo, sed ne valoras multe plendi pro tio, Ĉar la plendoj 
ne Ŝanĝos la ceteran mondon, ja ni devas adaptiĝi al la aktualaj cirkonstancoj.



Inter la problemoj mi unue mencias la amatorecon de la movadaj gvidantoj, 
inkluzive nature ankaŭ la nunajn movadajn gvidantojn, kiuj apud la ĉiutagaj profe
siaj devoj plenumas la movadajn taskojn. La sinofero en si mem ne garantias la re
zulton. Mankas, pli precize malmultas la profesiaj movadistoj. Mankas tiuj influ
havaj personecoj, kiuj ĉe ŝlosilaj lokoj povus konvinki la decidpovajn personojn aŭ 
instancojn pri la por ni evidentaj avantaĝoj de Esperanto. Ofte okazas, ke la pli
multo aŭ la plej laŭta parto de movadanoj forte kontraŭstaras la enkondukon de 
la novaj metodoj Ĉar kontentigas ilin la nuna situacio. Ĉi tie mi mencias, ke ne 
Ĉiam la plej taŭgaj homoj estas la plej laŭtaj en la propagando aŭ informado pri 
Esperanto al la cetera mondo kaj tiuj bonintencaj, tro laŭtaj homoj tre efike dis
kreditas Esperanton.

Malgraŭ la mankoj mi povus multe pli atingi, se ni ne dissplitiga niajn 
fortojn, se ni ne entreprenus tro da taskoj. Multaj movadanoj malfacile komprenas, 
ke la efektivigo de iu en si mem tre bona propono forrabas fortojn de pli gravaj 
laborterenoj.

Permesu, ke fine mi parolu pri afero, kiu laŭ mia privata opinio devus 
aparteni al la prioritataj taskoj de la mojado en la sekvontaj jaroj. Tio estas la 
subteno al la ĉina Esperanto - movado. En la lastaj jaroj ducentmil Ĉinoj ellemis 
la internacian lingvon. Tio estas grandega homamaso, eĉ se ni scias, ke temas pri 
eta proporcio de la tuta loĝantaro de la lando. Estas la intereso de la internacia 
movado, ke tiuj homoj ne trompiĝu kaj ili povu uzi la lingvon. Ĉinio meritas nian 
atenton ankaŭ pro tio, ĉar tie ja troviĝas pluraj influhavaj personoj, kiuj favoras 
Esperanton. Kaj ni ne forgesu, ke Ĉinio ludas tre gravan rolon en la intemacia 
politiko. Nian situacion plifaciligas, ke ne nur Ĉina Esperanto - Ligo respektas 
perfekte la neutralecon de UEA, sed ankaŭ la esperantlingvaj eldonaĵoj, radioelsen
doj estas senriproĉaj ankaŭ lau ĉi vidpunkto. □

„PACO"-! MlR )

Međunarodni centar za usluge u kulturi (I.K.S.) je 13. 02. 1986. godine 
U Zagrebu priredio program o miru, povodom Međunarodne godine mira. 
U programu su sudjelovali: Tibor Sekelj, Jasim Daher (Irak), Anastasia 
Stavraki {Grčka), Hondo Jasuo i Kazuo Zaiki (Japan), Lu Jang Jin (Kina), 
Finta Agnes (Jugoslavija), Malgorzata Muić (Poljska), Kibre Silasije Tilahum 
(Etiopija), Carmen Alicia Gomizel (Bolivija) te zagrebački glumci esperantisti 
Nevenka Imbert, Vida Jerman, Mladen Serment i Ivica Spoljarec. Voditelj 
programa je bila Judita Rey Hudeček.

Tokom programa javnosti je predstavljena i mini knjižica Tibora Sekelja 
„Paco" u kojoj se nalazi samo riječ „mir" na sto razičitih jezika.
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OPINIOJ

EBLE ANKORAŬ NE ESTAS MALFRUE

Analizante la centjaran historion de la Esperanto-movado, oni povas facile rimarki 
ke ĝia centra forto estis en Eŭropo kaj ke ĝi ĉefe dependis de Eŭropa historio. En 
la tempoj de Eŭropa prospero ĝi prosperis, en la tempoj de krizoj kaj militoj ĝi 
malprosperis. Kaj tiel, bedaŭrinde, la okdekaj jaroj karakterizataj per Eŭropa 
krizo ĵetas ankaŭ la Esperanto-movadon en retreto-stadion.
Grandaj progrespaŝoj estis signitaj per movada malfermigado al la mondo, la retretoj 
per enfermiĝoj en la propran sindefendan citadelon.
Kai jen la evidentaj signoj de krizo en la okdekaj jaroj:
— staĝo de la membraro,
— forta organiza kaj financa krizo de UEA kaj de SAT,
— komenco de movada malkresko eĉ en la plej fortaj eŭropaj landoj (Pollando, 

Hungario ...),
— supreniro de la Raŭma-tendenco (akcepti la gravecon de la movadismo kaj 

kontentiĝi per la nuraj valoroj kreitaj de la movado mem) en la movada filozofio,
— forta malkresko de studenta E-movado (iam grava sekcio de TEJO, alportanta 

intelektan plijuniĝadon de la gvidantaro).
Malgraŭ kelkaj esceptaj lumoj de la kontraŭa - malfermiga tendenco kiel la nova 
UNE SCO-rezolucio kaj certagrada progreso de esperanto-turismo-ĉiuj ĉi signoj sen
dube kondukas al memkontentiĝado - al la enfermiĝo en kiu oni zorgas simple nur 
pri la travivo sed ne pri aktiva rolo en la porpaca monda batalo.
Tamen, ne ĉio estas perdita, ĉar la movadon refreŝigas ekstereŭropaj landoj kiuj ne 
Sajnas sekvi la tendencon de Eŭropo. Azio (ĉinio kaj Japanio), kaj Latinamariko 
montras certagrade kontraŭajn vojirojn. Tamen, ne tro fortajn - almanaŭ nun ne - ke 
ili povus transpreni la gvidrolon el la manoj de Eŭropo.
Se la movada instinkto estas ĝusta, la enfermo-tendenco (sektismo) aŭguras mal
bonon al la mondo - pliprofundigon de la ĝenerala krizo kies kulmino ankoraŭ ne 
estas videbla. Sed, se tiu instinkto eraras, la movada deziro sin kaŝi, anstataŭ eks
pansii povas havi gravegajn kaj eble neripareblajn sekvojn.
En la grandioza eksplodo de komunika teknologio kaj informadiko, la minorigo de 
la socia graveco de Esperanto-movado neniel utilas i la enpenetro de Esperanto 

i kiel lingvo en la intemacian vivon.
Tial miaopinie necesus forte kontraŭstari tiujn tendencojn, tiun strutan politikon.
La ŝancojn mi vidas en subteno al la ekstereŭropaj landoj, en la plifortigado de 
Esperanto-turismo, en la plifortigo de TEJO per alkonstruo de pluraj junularaj 
internaciaj festivaloj kaj rcafirmiĝo de internacia studenta organizo, en praktikado 
de la Zagreba Instrumetodo kaj laŭeble amasa interŝanĝo de junularo komune 
internacie lernanta Esperanton, en subteno al ĉiuj iniciatoj kiuj ligas Esperanton 
al praktika apliko en diversaj mternaciaj neesperantistaj agadoj (pupismo, kiberne
tiko, Akademio en Sanmarino, BSO-projekto ...) kiel alternativa movado paralela 
al tiu enkrize troviĝanta muntempa institucia movado.
Kaj la centjara jubileo devus esti preteksto por novaj iniciatoj.

Z. Tiŝljar
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SKUPŠTINA SEH-a

U Sisku je 15.03.1986. održana redovna godišnja skupština SEH-a kojoj su pri
sustvovali delegati iz većeg broja društava i klubova.
Na skupštini su prihvaćeni Izvještaj o radu u 1985. godini i Financijski izvještaj 
za 1985. godinu.
Za članove predsjedništva SEH-a izabrani su Željko Gubijan, Aleksandar 
Kocijan i Srećko Radulović umjesto Kosanke Gaćić, Zlatka Grgića i Antuna 
Šimunovića koji su podnijeli ostavke na članstvo u predsjedništvu.
Prihvaćen je prijedlog da se Večernjem listu i Radio Zagrebu predloži Savjet 
koji bi pratio esperantsku rubriku i radio-emisiju. U Savjet su predloženi: 
Judita Rey, Spomenka Štimec, Emilija Lapenna, Tomislav Radić, Rade Škala- 
mara i dva člana koje će dati predsjedništvo SEH-a.
Izabrani su i delegati za skupštinu JEL-a: Ivo Osibov (Split) i Ankica Jagnjić 
(Zagreb). Ivo Osibov je izabran za člana predsjedništva JEL-a.
Delegati u Konferenciji JEJ-a su: Ankica Jagnjić (Zagreb), (Vesna Gabrić 
(Karlovac), Velimir Piškorec (Đurđevac) i Gordana Plavšić (Pula). Delegati 
SEH-a za Kongres SSOH su: Željko Gubijan (Vrbovec), Đurđica Dumešić 
(Split) i Zlatko Prohaska (Kutina).
Na Kongres SSOJ ići će: Ankica Jagnjić (Zagreb), Višnja Branković (Osijek) 
i Aleksandra Matić (Rijeka).

ODRŽAN KVIZ U ĐURĐEVCU

U Đurđevcu je već sedmu godini za redom održan kviz o nesvrstanosti. 22. 
ožujka u Đurđevcu su se okupili natjecatelji iz Velike Gorice (O.Š. "V. Vlaho- 
vić" - 3 ekipe, O.Š. "S. Fabijančić-Japa" - 1 ekipa). Rijeke, Opatije, Vrbovca 
(2 ekipe). Đakova, Malog Lošinja, Kutine, Osijeka ("Liberiga Stelo" i "Ivan 
Flanjak"), Siska (E.D. "Sisak" i E.D. "S. Kovačević") iz Zagreba (0. Š. "M. 
Tito") - 2 ekipe, O.Š. "N. Luketić-Kozarčanin" - 1 ekipa, Esperantsko želje
zničarske društvo - 1 ekipa).
TEME kviza bile su: Konferencije nesvstanih i Zimbabve.
PRVO mjesto osvojila je ekipa Siska II (E.D. "S. Kovačević") u sastavu Siniša 
Runjaić, Daniel Hodak i Domagoj Malović. DRUGO mjesto pripalo je ekipi 
O.Š. "V. Vlahović" iz V. Gorice (ekipa I) a TREĆE ekipi KOSE "l. Flanjak" 
iz Osijeka. Svim sudionicima podijeljene su diplome i organiziran je zajednički 
ručak u hotelu "Picok".
Pokrovitelj kviza bila je RK SSOH koja je u žiri delegirala članicu Predsjed
ništva RK SSOH Krunoslavu Belec.
Natjecanje je pratio i novinar "Poleta" koji je objavio članak u broju od 29.03.
1986.
E.D. "Picok" iz Đurđevca i ove je godine bilo dobar domaćin 19 ekipa i korekt
no je obavilo sve tehničke poslove vezane uz natjecanje.
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40 - godina JSE (JEL)

12.04.1986. u Zagrebu je svečanom sjednicom obilježena 40 - godišnjica posli
jeratnog djelovanja Jugoslavenskog esperantskog saveza.
Savez je osnovan 14.04.1946. u Zagrebu pod nazivom Jugoslavia Esperanto- 
Fedcracio.
Povodom ovog jubileja u Zagrebu su se okupile delegacije svih republika. Član 
predsjedništva RK SSRNH i Savezne konferencije SSRNJ Josip Hrvatin predao 
je tom prilikom JEL-u odlikovanje: Zasluga za narod sa srebrnim zracima.

SEH - PREDSJEDNIŠTVO

Na sjednici održanoj 13.04.1986. konstituirano je Predsjedništvo s novim 
predsjednikom, drugom Milanom Kočišem, i novim tajnikom Željkom Gubi- 
janom.
Izabrana su i dva člana u Savjet za radio-emisiju i rubriku u Večernjem listu. 
To su Željko Gubijan i Srećko Radulović. Tako se Savjet sastoji od 7 članova: 
Tomislav Radić, Spomenka Štimec, Judita Rey, Rade Škalamera, Emilija 
Lapenna, Željko Gubijan i Srećko Radulović.
Dogovoreni su i zadaci u vezi sa proslavom 100-godišnjice esperanta.
Prihvaćen je i okvirni plan rada za 1986. godinu koji će se dopuniti značajnim 
akcijama iz osnovnih organizacija do jeseni.
Prihvaćen je i izvještaj o radu između dvije sjednice.
Izabarani su i delegati za Kongres SSOJ-a u delegaciji JEL-a. To su: Željko 
Matagić iz Siska, Vera Fabris iz Pule, Marija Belošević iz Zagreba, te predstav
nik Splita, kojeg će Splićani naknadno izabrati. Za člana Konferencije SSOJ-a 
izabrana je Vesna Gabrić iz Karlovca. Omladinska komisija informirala je 
Predsjedništvo o izboru novog predsjednika Komisije. To je Vesna Bricelj. 
Sastav Komisije ostao je isti.
U odbor za pripremu jugoslavenskog esperantskog kongresa u Banja Luci
1987. godine izabran je Ivo Osibov.

SMOTRA KULTURNOG STVARALAŠTVA ESPERANTSKE OMLADINE

Tradicionalna Smotra kulturnog stvaralaštva esperantske omladine održana 
je u Kumrovcu 10.05.1986. godine. Smotra je održana u sklopu proslave 
Dana Mladosti.
Svoje programe na Smotri su prikazali pioniri-esperantisti iz Zagreba i Vrbovca 
te omladinci iz Rijeke, Velike Gorice i članovi Dramske grupe Studentskog 
esperantskog kluba iz Zagreba.
Priređen je i kviz o poznavanju esperanta. SEH je organizirao zajednički ručak 
za sve sudionike programskog dijela Smotre.
Kao što vam je poznato. Smotra se trebala održati tokom dva dana, ali nam je 
u zadnji čas otkazan smještaj u naselju ORA, tako da se, kao i prethodnih 
godina, ova akcija održala u jednom danu.



3. SUSRET PIONIRA ZAGREBAČKE REGIJE

U Kutini je 19.04.1986. održan 3. Susret pionira esperantista, u organizaciji 
Pedagoške sekcije Saveza za esperanto Zagreba, ED "Espero" iz Kutine i OK 
SSOH Kutina.
Na susretu se okupilo oko 80 pionira iz Zagreba, Velike Gorice, Vrbovca i 
domaćina.
Prije podne su organizirani sportski susreti na terenima Srednjoškolskog centra. 
U dvorani Narodnog sveučilišta organiziran je 2. Kviz "Poznavanje esperanta", 
baziran na početnih šest lekcija prema udžbeniku ZM.
Prvu nagradu "Kroatia poezio" osvojila je ekipa iz Velike Gorice - prva, ostale 
nagrade su bile vrijedne knjige. Monografiju Kutine dobilp su sve ekipe.

Marija Belošević

12. PRVOMAJSKI SUSRET ESPERANTSKE
OMLADINE JUGOSLAVIJE

U vrijeme prvomajskih praznika, od 01. - 03.05. u Visokom održan je 12. po 
redu Prvomajski susret esperantske omladine Jugoslavije u organizaciji Saveza 
za esperanto BIH, EK iz Visokog.
Već tradicionalni skup esperantske omladine Jugoslavije, ujedno i najveći 
omladinskog karaktera u zemlji okupio je oko 250 učesnika iz 25 gradova 
gotovo svih republika i pokrajina.
Program susreta počeo je polaganjem vijenca na Spomen-kosturnicu i kul
turnim programom. Poslan je pozdravni telegram Predsjedništvu SFRJ i Pred
sjedništvu SSOJ, a prisutni su pozdravili i općinsku štafetu mladosti.
Radni dio susreta bio je u znaku materijala za 12. Kongres SSOJ-a. U toku 
susreta održana je sjednica Konferencije esperantske omladine Jugoslavije i 
delegacije esperantske omladine na 12. Kongresu SSOJ-a.

Marija Belošević

fi27fI7/J7//////////////////////////////////////////////////////////// NOVE KNJIGE

B - UDŽBENIK ESPERANTA

Iz štampe je konačno izašao B - udžbenik esperanta koji kompletira početni 
udžbenik A i nadovezuje se na brošuru "Esperanto ne estas nur lingvo".
Knjiga se sastoji od 12 lekcija koje su obrađene na 40 stranica. U osnovi udžbe
nika su B - listići Jima Cushinga koje je prema "Zagrebačkoj metodi poduča
vanja esperanta" pripremio Zlatko Tišljar.
Cijena knjige je 500 dinara. Za više od 10 primjeraka odobrava se popust od 
25%. Narudžbe prima IKS, Amruševa 5/1, Zagreb.
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JEZIČNI IMPERIJALIZAM

Nakon pet godina priprema konačno je objavljena zbirka znanstvenih radova o 
esperantu na hrvatskom jeziku. To je izbor referata sa dva međunarodna simpo
zija o esperantu održana 1980. i 1982. godine.
Radove je izabrao mr Nikola Rašić, a uvodnik napisao dr Aleksandar Kolka. 
U knjizi od 80 strana objavljeni su radovi C. Pirona, H. Franka, T. Sekelja, 
A. Kolke, P. V. Baggera, V. Mužića, B. Cvjetičanin, D. Reya, A. Ntsigane, 
Z. Tišljara i N. Rašića.
Knjiga je vrlo kvalitetan doprinos literaturi koja znanstveno objašnjava većinu 
prednosti esperanta i može se koristiti na svim mjestima gdje treba podržati 
naše aktivnosti i znanstvenim argumentima. Cijena knjige je 1.000 dinara. 
Izdavači su Savez za esperanto Hrvatske i Međunarodni centar za usluge u 
kulturi.

KULTURA STANOVANJA

Izdavački centar "Revija" iz Osijeka izdao je u suradnji sa SEH-om luksuzno 
opremljenu knjigu "Loĝkulturo" Stjepana Planića, poznatog arhitekte. Knjiga 
je čvrsto uvezana s 43 fotografije u boji, formata 24 x 20 cm.
Knjiga je namijenjena odraslima i djeci, a pisana je jednostavnim jezikom. 
Cijena knjige je 2.000 dinara, a može se naručiti u Međunarodnom centru za 
usluge u kulturi, Zagreb, Amruševa 5/1.

—■ — ■ - ■ ■■ INMEMORIAM -
SRĐAN FLEGO

La 13-an de aprilo 1986 forpasis en Parizo Sigan Flego. Li naskiĝis en Opatija 
en 1920. Diplomiĝis pri aktora arto en 1942. Estis membro de Kroatia Nacia 
Teatro en Zagreb. Esperantistigis en zagreba Akademia E-klubo en 1938. 
Dum la Naciliberiga batalo membro de partizana teatro, post la milito membro 
de Zagreba teatro ĝis 1947 post kiam li vivas en Parizo. Eri 1957 li fondis la 
Intemacian Artan Teatron, kies direktoro li estas. Ekde la UK de Esperanto 
en Marseille (1957), sub lia gvidado prezentiĝas IAT kun abunda repertuaro 
(pli detale vidu en Kongresa libro de la 53-a UK de Esperanto, Madrid 1968). 
Li vivas en Parizo sed ofte venas al Jugoslavio (kelktempe li helpis en Drama 

i teatro Zagreb). Li mem aktoras reĝisoras kaj ankaŭ tradukas la prezentaĵojn 
el diversaj lingvoj. Pli gravaj tradukoj: "Homo kun la floro cnbuse” (Pirande- 
llo), "Friponaĵoj de Skapeno” (Moliere), "Maskerado” (Krleĵa), ‘‘Onklo Ma- 
rojc” (M. Diĵlĉ), "Pri la malutilo de la tabako” (A. Čehov), "Advokato Patle- 
no” (nekonata mezepoka franca aŭtoro), "La morto de lia ekscelenco” (I.

, Cankar), "Kukiozaj okazaĵoj” (Goldoni), ”La leciono” (Ionesco) kaj "Batalo
! ĉe kaldrono” (B. Copiĉ). Aktoris en E-filmo "Angoroj” kun Jana Ravšelj —

— Flego.
DRAGUTIN ŠTOKIĆ

Dragutin Stokiĉ forpasis la 24-an de decembro 85 en Zagreb. Li estis esperan- j 
tisto ekde 1937. En 1945 li kunlaboris ĉe la fondiĝo de Esperanto-Societo 
en Bjelovar kie li dum multaj jaroj gvidis kursojn.
"Kantoj kaj romancoj en Esperanto” estas la kantaro kiun li kompilis kaj . 

» eldonis en 1979 kaj 1983.
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KORESPONDU

, Tokom ove godine u redakciju je pristiglo 
i mnogo molbi esperantista iz raznih zema- 
: lja koji se žele dopisivati s vama. Nadamo 
i se da ćete ih pažljivo proučiti: uputiti pi- 
; smo ili razglednicu na neku od njih.

ARGENTINO .......................................................

— Mirta de Kobše, Hemanarlas 5558, Mar del Plata, C.P. 7600 — deziras korespondi 
en Esperanto.

................................ .............. ..........  BULGARIO .....................................................

— S-ino Veselka Nemceva, ul. Panajot KovaĈo 3, BG-5400 Sevlievo — 30-jaraga, ko
lektas bildkartojn, revuojn ktp.

..........................................................ĈEĤOSLOVAKIO ....... ................... ..................

— 24-jara junulo, Ladislav Kubaj, Tovami 121, 344 01 Domažlice — deziras kore
spondi kun 18—24-jaraj fraŭlinoj pri ekologio, turismo, naturo, fotado, muziko.

..................... ............................ ...... .. ĈINIO .............. ............................................

— Ĉina junulo U U MING volas korespondi kun jugoslavoj.' Jen la adreso:

M’li] 8^-2^ 5 2 fifa 3o<

.............  ............................. ........ GERMANIO, DR......................... .......................

— 45-jara elektroinĝeniero ĉe la fervojo, edziĝita, deziras korespondi pri sia fako 
popolkutimoj, kulturo, turismo, ktp. Achim Meinel, Leninplatz 31, DDR-1017 
Berlin.

............................................ ........... HISPANIO.....................................................

Jenaj geesperantistoj el Barcelono deziras korespondi kun gejugoslavoj pri Ĉiu) temoj:

— 18-jara Rafael Gonzales Oimo, strato Galicia n-o 10 2* 4*. Santa Coloma de Grama- 
net. Barcelono.

— 28-jara Manuel Rodriguez Martinez, strato Del Pedro 51,2°, Santa Coloma de Gra
menet, Barcelono.

— 30-jara Anna Pedrola Arus, strato Del Pedro 51,2°, Santa Coloma de G remene t,
— 33-jara Joan Perez Aregio, Rafael da Casanova 91, sobreatlc 1°, Santa Coloma de 

Gramenet, Barcelona.
— 25-jara Nuria Martinez Nieto, Strato San Francisco 36-38, 1°, 1°, Santa Colomade 

Gramenet, Barcelona.
— 36-jara Jose M. Garcia Gonzales, Av. Santa Coloma 40, 1°, 1°, Santa Coloma de 

Gramenet, Barcelona.
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..............................................................ISLANDO.............................................................

— La 19-jara islandano deziras korespondi kun samaĝul(in)oj pri matematiko, scien
coj, nacioj ktp. Finnur Larusson, Dunhaga 23, IS-107 Reykjavik, Islando.

— Pri historio, filozofio, lingvoj kaj literaturo deziras korespondi kun jugoslaviaj 
geesperantistoj 20-jara studento de matematiko. Steinpor Sigurosson, Kaplas- 
kjolsvegi 53, IS-107 Reykjavik, Islando.

................................................................ KUBO...............................................................

— 30-jara pentristo kaj verkisto deziras korespondi kun junaj esperantistoj. Juan 
Gullermo, Poŝtkesto 57, Guira de Meleva, Havano, Kubo.

........................................................... PAKISTANO..........................................................

— S-ro Mirza Amjad Baig, Sham Libran/, Macine Mohallah - 3, Thelum, Pakistan, 
serĉas korespondamikojn el Jugoslavio pri muziko, bildoj, libroj ktp.

............................................................ POLLANDO ......................................................

—37-jara instruisto Branislovv Gontaszevvski, ul. Dobrovvki 22 m 4, PL-65 096 Zielo- 
na Gora — serĉas korespondantojn el Jugoslavio. Li havas edzinon kaj du infanojn, 
lli interesiĝas pri naturismo, turismo kaj pri problemoj de edukado.

— 2&-jara fraŭlino Ursula Javvorska, str. Wyczolkowskiego 4, PL-07-300 Ostrovv, Maz.
- estas nova esperantistino kaj Ŝatas korespondi kun diverslandanoj por praktiki 
la lingvon; pri turismo, sporto, muziko, fotado kaj popola medicino.

— Eugeniusz Piosecki, ul. J. Matejki 2, PL-67-400 Wschowa, deziras korespondi kaj 
interŝanĝi poŝtmarkojn.

— 23-jaraga pola esperantistino volas korespondi kun geesperantistoj el Jugoslavio 
pri ĉiuj temoj. Barbara Wlodarczyk, Ogradovva 8, PL-24-200 Betzyce.

— Emilia Pieczara, ul. Kochanovvskiego 33a/3, PL-44-100 Glivvice — estas mezaĝa 
flegistino kiu deziras konatiĝi kun eksterlandanoj cele al reciprokaj vizitoj. Si 
interesiĝas pri naturo, modo, geografio ktp.

— Korespondi pri diversaj temoj kaj interŝanĝi bildkartojn deziras 24-jara Božena 
Kluba, Pl. Tysiaclecia p.p. 10 VI/2, PL-14-1ŬO Ostroda.

— Pri E-movado, sociaj aferoj, religio ktp. deziras korespondi 35-jara vojaĝoficisto 
Ryczand Djakovv, Pl. VVoj. Polskiego 7/67, PL-41-902 Bytom.

................................................................... SSSR .............................................................

— 22-jara studento pri litova lingvo kaj literaturo deziras korespondi pri literaturo 
teatro, muziko ... Amanas Gvildys, Revoliucijas 21-19, Jurbarkas, Litovia 234430.

...............................................................SVEDIO..............................................................

— 25-jara svedo volas korespondi kun junaj jugoslavoj pri Esperanto, literaturo, mu
ziko, paco, vojaĝoj ktp. Daniel Meyari, MunkhStte G. 186, S-214 74 Malmo, Sve
dio. '

mi ii ii unii iiii kihi iiiiiiii mi iiiiiiiint.-t-H;;; iiii uiii rn r t; t;;;; 11 r: r! i 11;:; r i r; i; i r 11 i r
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38. Kongres Međunarodnog udruženja željezničara esperantista (I.F.E.F.) 
održan je u Skopju od 17, do 23. svibnja 1986. godine. Kongresu je pri
sustvovalo 715 sudionika iz 18 zemalja. Moto i tema kongresa je bila vezana 
uz Međunarodnu godinu mira: ŽELJEZNICA I ESPERANTO — MOSTOVI 
MIRA MEĐU NARODIMA. Povodom Kongresa jedna je skopska ulica 
dobila ime "Esperanto" a donijeta je i posebna rezolucija o miru.
Predsjednik I.F.E.F.-a J. GIESSNER je za počasnog člana ove organizacije 
proglasio Josipa Zupanića - povodom njegovog 90-og rođendana, za zasluge 
u širenju esperanta među željezničarima, uređenje glasila "Jugoslavia Fervo
isto" i mnogih drugih radova tokom više desetljeća. Mr Gvozden Sredić, 
predsjednik JAFE, bivši podpredsjednik I.F.E.F.-a i urednik "JF”-a odliko
van je zlatnom medaljom FISAIC-a.

Pozdravna pisma odnosno telegrame Kongresa su uputili: Lazar Koliševski, 
čaln Predsjedništva SFRJ, Boris Naumovski, predsjednik Republičkog komi
teta za kulturu Makedonije i dr J. Peteš, predsjednik Svjetskog esperantskog 
pokreta za mir.

Lazar Koliševski, antaŭmilita revoluciulo, malnova esperantisto kaj tre prok
sima kunlaboranto de Marŝalo TITO, sendis al la kongresanoj de I.F.E.F. 
jenan telegramon:

”Mi dankas por invito ĉeesti vian kongreson.
Se COCE DELCEV, heroa filo kaj gvidanto de Makedona popolo en la 
batalo por nacia liberiĝo, komprenis la mondon kiel unuecan kampon por 
kultura konkuro inter la popoloj, tiam la intemacia lingvo Esperanto kaj 
Esperanta movado ĝuste donas la plej belan eblecon por realigo de tiu nobla 
ideo.
Mi salutas partoprenantojn de la kongreso kaj deziras al vi fruktodonan kaj 
sukcesan laboron”.
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ESPERANTO U PRAKSI

Ovog puta rubriku "Esperanto u praksi" posvećujemo esperantu kao jeziku, 
odnosno želimo upozoriti na neke od grešaka koje se često javljaju pri upo
trebi esperanta. Nadamo se da ćemo na ovaj način pomoći mnogim učenicima 
i početnicima te barem malo doprinijeti kvalitetnijem poznavanju i korištenju 
međunarodnog jezika. Ako ovakvu rubriku smatrate korisnom molimo vas da 
nam to javite, a ujedno vas molimo da nam prenesete svoja mišljenja i savjete 
za njen budući sadržaj i oblik - jer ukoliko to vaš interes pokaže ovakva bi 
rubrika postala redovna na stranicama "Tempa".

Pozivamo vas da nam uputite pitanja i javite probleme na koje nailazite prili
kom učenja ili korištenja esperanta, a mi ćemo se potruditi da nađemo od
govore.

/////////////////////////////////////////////////////////

LA FENOMENO "KONATULO”

Konatulo • kion ĝi signifas? Kion vi volas esprimi per tiu vorto? Eĉ ne analizante 
ĝian derivon kaj signifon, kelkaj samideanoj tute senĝene uzas tiun esprimon por 
la senco: persono konata de mi aŭ de iu alia.
Sed ... persono konata estas konato, kion kroatlingve ni tradukas: znanac, pozna
nik. Sekve; laŭ la principo de neceso kaj aufiĉo kaj laŭ la logiko sufikso ul ĉi tie 
stas tute superflua.
Kial do la disvastigita uzo de la sufikso ul en fii tiu kazo?

/S
Ulo signifas: individuo, persono karakterizata de io (abstrakta). Cu konato estasio 
abstrakta? Aŭ ĉu persono konata necesas esti karakterizata de la eco koni? Nek 
unu, nek la alia.
Plena analiza gramatiko, konstatinte ĉi tiun misuzon, klarigas:

"Kelkfoje oni uzas kunmeton kun participo: konatulo, instruitulo, tio 
estas superflua, ĉar la participa substantivo, per lingva konvencio, jam mem 
signifas individuon: konato, instruito ...”
... "Kompreneble post substantivoj signifantaj individuon, ulo ne devas 
esti uzata: ĉefulo, nobelulo, najbarulo, emeritulo do estas malĝustaj (ĉefo, 
najbaro, nobelo, emerito) ...”
... ”ULO signifas individuon karakterizatan de?, do individuon sen speciala 
karaktero, personon malgravan, nekonsiderindan. Tial memstare gi havas 
aĉigan nuancon. Tiel ĝi estas ja uzata; ĝi estas preskaŭ insulta vorto ...”

Tamen, se vi deziras akcenti, ke iu persono estas karakterizata per tio, ke li aŭ ŝi 
emas esti konata de precipe famaj personoj kaj emas laŭdi sin per konateco kun 
famuloj, jes, tiam libere uzu la esprimon "konatulo”, sed atentu ne ofendi viajn 
proksimulojn atribuante al ili la superfluan ”konatulecon”.

Lucija Borćić
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SRILANKO

La 2an de januaro, en Nugegoda 
apud Kolombo, okazis la 2a Srilanka 
Esperanto-Tago. Partoprenis 33 personoj, 
ĉefe novaj studantoj de la Internacia 
Lingvo. Juna svisa esperantistino, Nicole 
Bcroud, portis tien informajn materia
lojn, kiujn disponigis UEA. Srilankanoj 
multe ĝojis pri tiu materialo kaj bonve
nigus ankaŭ vian kontribuon de Espe
rantaj libroj aŭ periodaĵoj. Adreso: 
Esperanto-Centro Srilanka, 71 Pagoda 
Para, Nugegoda (Colombo), Srilanko.

NOVA ČINA GAZETO

Aperis la unua numero de la nova 
ĉina gazeto Tutmondaj sciencoj kaj 
teknikoj. En ĝiaj 48 paĝoj troviĝas scien
caj artikoloj, novaĵoj kaj komentoj jen 
en Esperanto, jen en ladina,jen enambaŭ 
ilngvoj, kiel ankaŭ la komenco de angla - 
-Esperanta-ĉina komputika vortaro. La el
donanto, Scienca kaj Teknika Esperanto- 
-Asocio sub Čina Akademio de Sciencoj 
(vd. la adreson tuj supre) 3,20 usonajn 
dolarojn jare aŭ 7,80 delarojn por tri 
jaroj.

17-aj SANFRANCISKA! KURSOJ

De la 30-a de junio ĝis la 18-a 
de julio en la Ŝtata Universitato de 
San Francisko okazos po la 17-a fojo 
Someraj Esperanto - Kursoj. Instruos: 
Prof. David K. Jordan el la Kalifornia 
Universitato en San Diego, Prof. James 
F. Cool el la Wilmington Kolegio (Ohio) 
kaj Mag. Nikola Rašić el la Universitato 
de Zagrebo. Inf.: Cathy Schulze, 410 
Danel] Rd., Hillsborough, CA 94010.
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ZAIRIO

Ok Esperanto-kluboj en Zairio sendis 
raportojn pri sia pasintjara agado. Ili 
iiavas kune 159 membrojn, cl kiuj 93 
bavas malpli ol 26 jarojn. Okazis 17 
elementaj kaj tri duagradaj kursoj. Ĉiuj 
ok kluboj interrilatis kun almenaŭ du aliaj 
enlandaj grupoj, dum tri interrilatis kun 
po unu eksterlanda grupo (el FR Germa
nio).

BIBLIOGRAFIOJ

La dokumenta kaj esplora fako de 
Kultura Centro Esperantista (CDELI, 
Urba Biblioteko, B.P.5038, CH-2300 La 
Chaux-de-Fonds 5, Svislando), kunlabore 
kun la urba biblioteko, pretigos kaj eldo
nos en jaraj kajeroj bibliografion de Espe
ranto kaj interlingvistiko. Por tio ĝi kun
laboras ankaŭ kun Internacia Esperanto- 
-Muzeo en Vieno. La bibliografio regi
stros gazet-artikolojn, librojn, grup-infor- 
milojn, raportojn, kongresaĵojn, reklami
lojn ktp. Tial oni petas senpagan alsendon 
de ĉiu eldonaĵo en aŭ pri Esperanto, same 
kiel delonge devas ricevi lnternacia Espe- 
ranto-Muzeo kaj Biblioteko Hodler de 
UEA.



FUNKCIULO DE UN RICEVIS LA 
UNUAN PREMION ZAMENHOF

GODIŠNJA SKUPŠTINA 
ŽELJEZNIČARA ESPERANTISTA 

JUGOSLAVIJE

S-ro Robert Muller, asista ĝenerala 
sekretario de Unuiĝintaj Nacioj, estas 
bone konata kiel aŭtoro, pensulo kaj 
apoganto de internaciaj kunlaboro kaj 
kompreniĝo. Li estas ankaŭ subtenanto 
de Esperanto kaj faris inaŭguran paro
ladon en la 64-a Universala Kongreso 
de Esperanto en Lucerno en 1979. Oni 
formale prezentis al li la premion Zamen
hof en Novjorko la 13-an de decembro. 
1985 laŭ lastatempa anonco de la elekto
komitato por tiu premio.

Željezničko esperantsko drustvo 
Zagreb bilo je domaćin Godišnje skup
štine željezničara esperantista Jugoslavije. 
Godišnja skupština je održana 19. travnja 
u Zagrebu uz prisustvo preko 150 želje
zničara esperantista s mreže JŽ. U sveča
nom dijelu Skupštine obilježena je 30. 
godišnjica neprekidnog izlaženja lista že
ljezničara esperantista "Jugoslavia fervo
jisto". Tom prilikom su podijeljene 
spomen-diplome najzaslužnijim željezni
čarima esperantistima koji su doprinijeli 
da list izlazi neprekidno 30 godina. U 
okviru svečanog dijela Skupštine Željezni
čko esperantsko društvo Zagreb je progla
šeno najboljim društvom na mreži JŽ i za 
to je dobilo odgovarajuće priznanje.

Skupština je donijela i plan rada za 
iduće razdoblje te izabrala novo Predsjed
ništvo. Za predsjednika je izabran mr 
Gvozden Sredić, radnik Zajednice JŽ, a 
za njegova zamjenika Katarina Ivković, 
radnica RZ ŽTP — Infrastruktura Zagreb.

POEZIO

La 16an de februaro Triesta Espe
ranto-Asocio (Italio) festpremŭsla gajnin
tojn de ĝia Poezia Konkurso "Intemacia 
Amikeco” 1985. Juĝis la 43 poemojn 
el 21 landoj Aldo de Gio rgi, d-ro Piergior- 
gio Soranzo kaj d-ro Mauro Nervi. La 
unuan premion gajnis K. Terving (Belgio) 
pro "Lao Tseu”, la duan s-ino Lilli 
Gilotcaux (Francio) pro "Nia festo” kaj 
la trian Antun Simunoviĉ pro "Figura 
seco de ponto”.

PORINFANA POEZIO

En preparo estas antologio de tut
monda porinfana poezio, paralele en 
Esperanto kaj nacilingve. Oni petas kon
tribuojn de kompetentuloj per du ĝis 
kvih tradukoj (eĉ jam aperintaj) el la ver
koj de elstaraj propralandaj aŭtoroj, kun 
indikoj pri iliaj naskiĝjaroj ks. Adreso: 
O. Knichal, Hungara Esperanto-Asocio 
(La juna amiko), PF.193, H-1368 Buda
pest, Hungario.
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HUJUCZ (1896 - 1986)

S-ano Hujucz, vicprezidanto de la Konstan
ta Komitato de la Sesa Tutlanda Popola 
Kongreso de la Ĉina Pokola Respubliko, 
aganta prezidanto de la Ĉina Demokratia 
Ligo kaj fama politika aktivulo, forpasis 
90-jara pro malsano la 16-an de januaro 
1986 en Pekino.

SRILANKA

Tokom nekoliko posljednjih godina 
uspješno se razvija esperantski pokret 
Srilanke, zahvaljujući prvenstveno za
laganjima Švicarca Stefana Kellera i go
spodina Jesudasana iz grada Nugegoda 
u Srilanki. . Oformljen je i esperantski 
centar, organiziraju se tečajevi...

Ovoj mladoj esperantskoj organizaciji 
dobrodošla je podrška u vidu knjiga, 
časopisa , pisama, razglednica itd. 
Adresa je:

Esperanto-Centro Srilanka
71, Pagoda Para 

Nugegoda 
Sri Lanka

SVAKOG ČETVRTKA RUBRIKA

ESPERANTO

u „VEČERNJEM LISTU”

Li estis prezidanto de Cina Esperanto-Ligo 
ekde ĝia fondiĝo en marto 1951 ĝis sia 
morto. En 1984 Hu estis elektita membro 
de Honora Patrona Komitato de UEA. Li 
ne ĝisvivis la Universalan Kongreson en 
Pekino, kies okazigon li sendube konsideris 
krono de la pli ol 6O-jara klopodado 
batalakiri por Esperanto agnoskitan lokon 
en Ĉinio.

EKONpMSKO-TRGOVAČKO 
UDRUŽENJE ESPERANTISTA

Na Svjetskom kongresu esperantista u 
Augsburgu osnovano je novo strukovno 
udruženje esperantista za područje ekono
mije i trgovine — lnternacia Komerca kaj 
Ekonomia Fakgrupo (IKEF).
Sjedište ove organizacije je u Rotterdamu 
a članovi mogu biti pojedinci i organiza
cije. Komunikacija među članovima se 
odvija putem dvomjesečnih biltena.

Cilj ove organizacije je da proširi upotrebu 
esperanta na područja trgovine, ekonomi
je i ekonomskih znanosti.
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OFICIALAJ INFORMOJ DE LA 
AKADEMIO

Rekomendo pri la landnomoj

1. Pro respekto al la tradicio, kaj en pace
ma spirito ni deklaros, ke landnomo estas 
tauga, se ciuj au granda plimulto senkon
teste uzas la saman formon.

2. En okazo de konflikto inter du au pluraj 
formoj por unu sama landnomo au inter la 
uzo de kategorio au la alia por unu sama 
radiko, la Akademio rekomendas preferi la 
plej internacian landnomon kaj tiel obei al 
la 15-a Regulo de la Fundamento.

3. La Akademio rekomendas konsideri, ke 
la signifo-rilatoj inter la landnomoj kaj la 
koncernaj landano-nomoj ?iam estas prin
cipe la samaj, kiu ajn estas la kategorio de 
la landnomoj. Ekz-e Angl-ujo/io — Angloj 
kaj en la alia kategorio Nederland-o — Ne
derlandanoj.

4. Principe estas malrekomendite nove 
formi nomon per iu internacia „sufikso" 
au sufikse uzata fremda vorto (-io, -(i)st- 
ano, ...) se la tiel ricevita landnomo ne 
jam ekzistas internacie.

Rimarkoj de la prezidanto

1. Per tiuj rekomendoj la Akademio esperas 
marki la finon de la disenga tedenco en la 
landnomoj. Devus instaliĝi tendenco al 
unuecigo farita sur sana bazo tradicia kaj 
fundamenta.

2. Ni memorigas, ke la Akademio jam pu
blikigis liston de 32 land-nomoj kaj de 15 
landanonomoj en la Oka Oficiala Aldono al 
la Universala Vortaro (Aktoj de la Akade
mio, li, p. 13-14). Tiuj nomoj aldonigas al 
la kelkaj nomoj troveblaj en la Fundamen
to. Ciu disciplinema Esperantisto severe 
atentos tiujn listojn.

3. La Akademio ne intencas oficialigi pliajn 
nomojn. Sed tar oni diversflanke petis tian 
pa3on,ĝi decidis anstataue starigi liston de 
„normaj" landaj kaj landanaj nomoj kiu 
povos subiĝi al revizio, kiam necesos.

A. Albaŭlt

Aperis nova trikolora informfolio pri la 
jubilea manifestaĵo „100 jaroj de Esperan
to-kulturo". Petu la senpagan ekzempleron 
ce : KEL, Amruševa 5/1, YU-41000 Za
greb.
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koncize ///////////////////////////////////////////////////////
HIHII llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ukratko

Esperantsko društvo iz Zadra je 15. 05. 1986. godine priredilo, pod pokrovi
teljstvom Filozofskog fakulteta Zadar, savjetovanje "Esperanto u znanosti i 
praksi". Uvodna sopćenja o temi su iznijeli: akademski profesor dr Dalibor 
Brozović, mr Nikola Rašić i prof. dr Josip Vrančić. Savjetovanje je održano 
u svečanoj dvorani Fakulteta uz prisustvo brojnih zainteresiranih sudionika, 
pretežno studenata.

Antun Šimunić, iz Osijeka, je na ovogodišnjem međunarodnom natječaju za 
originalnu poeziju na esperantu, kojeg pod nazivom "lnternacia amikeco" 
organizira esperantsko društvo iz Trsta, dobio treću nagradu za pjesmu „Fi
gura senco de ponto".

U Opatiji je od 17—19. 01. 1986. godine održan vrlo uspješan seminar za vo
ditelje tečajeva esperanta, kojem su prisustvovali predstavnici skoro svih 
esperantskih društava i klubova iz Hrvatske te gosti iz Bosne i Hercegovine. 
Seminar je organizirala Komisija za omladinska pitanja SEH-a i KUD espe
rantista „A. Š. Turković" iz Rijeke.

„Trilobit" — vrlo aktivna sekcija ED Velike Gorice, je organizirala 9. izložbu 
minerala i fosila u osnovnoj školi Vukovina. Izložba je bila postavljena od 
26. 03.— 04. 04. 1986. godine. Predstavnici ove sekcije su 17. i 18. svibnja 
sudjelovali i na međunarodnoj izložbi i sajmu minerala i fosila uTržiću (Slo
venija) gdje su prikazali svoju izložbu „Nuklearna energija i zaštita čovjekove 
okoline".

Fervojista Esperanto-Societo el Zagreb havis sian regulan jarkunvenon la 
16-an de marto 1986 en Samobor. La kunvenon partoprenis pli ol sesdek 
membroj de la societo.

Esperanto-Ligo de Osijek jam anoncas la 3-an Internacian renkonton „Ivan 
Flanjak" kun la ĝenerala temo „Esperanto kaj turismo". La renkonto okazos 
inter la 20-a kaj la 22-a de marto 1987 en Osijek. Bonvenaj estas esperantlin
gvaj referaĵoj pri la temo kaj aliĝoj al ES „Liberiga Stelo", pp 27, YU-54000 
Osijek.
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„Signal Internationa!" - estas unu el la plej grandaj, korespondaj, hobiaj kaj 
reklamaj gazetoj en la mondo, eldonata en Finlando kaj cirkulanta en pli ol 
100 landoj pere de agentoj, filioj kaj kuneldonantoj tutmonde. Ĝi eldoniĝas
2—3 foje jare kaj en ĉiu numero troviĝas pli ol 1000 korespondanoncoj. 
La gazeto estas internacie uzata pere de kodoj kies klarigo estas ankaŭ en 
Esperanto. Pliajn informojn, pri la prezoj de anoncoj kaj gazeto, riceveblas 
ĉe: Nelda Panjkov, Patkoviĉeva 29, 56 230 Vukovar.

Jugoslavia Esperanto-Kongreso en 1987 . La 22-a Kongreso de Jugoslavia 
Esperanto-Ligo okazos en la jubilea jaro en Banjaluka, de la 19-a ĝis la 21-a 
de junio. Kongreso pritraktos ĉefajn organizajn formojn kaj agadprincipojn 
de la jugoslavia E-movado. La programo enhavos ankaŭ diversajn kulturajn 
kaj sciencajn aranĝojn. Informojn pri la Kongreso oni povas ricevi ĉe:ELBH 
Danijela Ozme 7/IV, 71000 Sarajevo.

„Pasporta Servo" de TEJO havas novan centran respondenculoj La liston 
kompilas Bertil VVennergren, Sagargatan 18, S-11636 Stockholm, Svedio.

Antun Šimunić

FIGURA SENCO DE PONTO

U-7 i

La popoloj ĝin konceptis 
Belan ponton sur rivero 

„ Kiel lingvo utopia
IT Fi ([ (! T ? (T _, /_a fratecon ĝi alstrebas

Al osijekaj esperantistoj

-De homaro praantikva 
Ĉiam restas ĉi sekreto: 
Bela ponto sur rivero 
Sub ia ponto vortoj muĝas 
Sensencemaj
Ne tusante /' firmamenton 
Vortoj fortaj kiel tajdo 
Plensignifaj kiel morto 
Vortoj mutaj kiel ponto 
Bela ponto sur rivero

— 
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****************** *************************************♦♦***«♦**«** 
*******************************************************************  

Ella „ĈINA ANTOLOGIO - (1919-1949)”

En „Ĉina Antologio” kolektiĝis 55 verkoj inkluzive de noveloj de 
Lusin, Maŭ Dun kaj Bakin, raportaĵo de Sja Jan, eseoj de ĉu Zi- 
ĉing, Bingŝin kaj He Ĉjifang kaj poemoj de Guo Mojuo kaj Ŭen 
Jidŭo, skribitaj en la periodo 1919-1949. Ili prezentas al legantoj 
la socian fizionomion kaj popolan vivon de la siatempa Ĉinio kaj 
suferojn, strebadon kaj batalon de ordinaraj ĉinoj. En tiu senco la 
antologio povas esti rigardata kiel spegulo de la ĉina socio en tiu 
tempo.

Aj Ĉing:

La Suno

el praa la tombejo
el nigra la eon'
el trans la fi u' de homa morto
je fajra rado super dun' 
surprize al dormanta monto
a! mi ruliĝas jen la sun'...

la vivo spiras
en ĝia ne kovrebla lum' 
kaj dancas altaj frondoj 
riverojn kanthurlantajn ĝi altiras nun

kiam ĝi venas, mi tuj aŭdas 
moviĝi larvojn sub la ter' 
babili laŭte amason sur placo 
kaj urbojn el la for’ 
ĝin voki per elektro, Stai' kaj fer'

do mian bruston
disSiras manoj de flamar' 
animo putra 
lasiĝas ĉe river' 
en mi jam kred' pri renaskiĝo de /' homar'

(Trad. Seimin)
Printempo, 1937



Osnivačka skupština 
Esperantskog društva 
»SUNO«
Našice - rujan, 1985.


